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SME ภำคธรุกจิส�ำคญัของระบบเศรษฐกจิไทย ทีส่นบัสนนุ
กำรขับเคล่ือนกิจกรรมและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 

รวมถึงเป็นแหล่งจ้ำงงำน และกำรส่งออกที่ส�ำคัญของประเทศ ที่มี
ตัวเลขของธุรกิจสูงถึง 2.7 ล้ำนรำย   คิดเป็น 99% ของธุรกิจทั้งหมด 
มีกำรจ้ำงงำน 80% และด้วยเศรษฐกิจโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนำอย่ำงไม่หยุดนิ่ง รวมถึงกำรมำถึงของประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ธุรกิจ SME ไทยจึงเป็นภำคใหญ่ที่ทุก
ภำคส่วนต่ำงให้ควำมส�ำคัญในกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ AEC 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้เล็งเห็นถึงควำม
ส�ำคัญต่ำงๆ เหล่ำนี้ จึงได้ส่งเสริม และผลักดัน เพื่อพัฒนำผู้ประกอบ
กำร SME ให้ขับเคลื่อนสู่ตลำดโลกอย่ำงเข้มแข็ง จึงได้ริเริ่มโครงกำร 
“เชือ่มโยงและพฒันำอตุสำหกรรมไทย-ญีปุ่น่” หรอื “J-SMEs” พร้อม

ทั้งจัดงำนเสวนำ ให้ควำมรู้ต่ำงๆ กับผู้ประกอบกำร SME สำขำต่ำงๆ 
รศ.ดร.สจุรติ คณูธนกลุวงศ์ นายกสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี 

(ไทย-ญีปุ่น่) กล่ำวว่ำ “จำกนโยบำยของภำครฐัทีต้่องกำรส่งเสรมิกำร
เชื่อมโยง และพัฒนำผู้ประกอบกำรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เศรษฐกิจ
โลกเข้มแข็งและเติบโตต่อไปนั้น ภำยใต้บทบำทและพันธกิจของ 
ส.ส.ท. ได้มีกำรริเริ่มโครงกำร “เชื่อมโยงและพัฒนำอุตสำหกรรม
ไทย-ญี่ปุ่น” หรือที่รู้จักในขณะนี้ว่ำ “J-SMEs” ขึ้น ก่อตั้งอย่ำงเป็น
ทำงกำรเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่ำนมำนี้ โดยกำรกระชับ
ควำมร่วมมอืของ 3 หน่วยงำน คอื สถำบนัพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อม (ISMED), สมำคมส่งเสริมผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมไทย (ATSME) และ สมำคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ ่น) เพื่อเร่งเดินหน้ำเชื่อมโยงและพัฒนำ 
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สู่การปฏิรูปอุตสาหกรรมในยุค AEC

เปิดผนึก SME ไทย

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ดร.วิมลกาลต์ โกสุมาศ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล

Mr.Yoshihiro Otsujiคุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิพลMr.Daisuke Matsushima
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SMEs จะสำมำรถขับเคลื่อนกำรเติบโตของระบบเศรษฐกิจประเทศ-
ไทยสู่อำเซียนได้อย่ำงไร

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่ำวว่ำ 
ธุรกิจอุตสำหกรรมในประเทศไทยมำกกว่ำ 90% ท�ำธุรกิจ SME ซึ่งได้
สร้ำงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP สูงมำก ประเทศไทย
เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีพื้นฐำนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญอยู่บนควำมเจริญ
ก้ำวหน้ำ และควำมเติบโตของธุรกิจ SME ด้วยเหตุนี้ นโยบำยทำง
ด้ำนกำรส่งเสริมธุรกิจ SME จึงส�ำคัญ โดยกระทรวงอุตสำหกรรม ท�ำ
หน้ำทีร่บัผดิชอบ SME ครบวงจร ซึง่กระทรวงอตุสำหกรรม มกีรมส่ง- 
เสรมิอตุสำหกรรม มสี�ำนกังำนส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำง และขนำด
ย่อม หรือ สสว. ท�ำงำนสอดประสำนร่วมกัน ตั้งแต่ กำรคัดเลือกธุรกิจ 
SME บ่มเพำะ ฟูมฟัก กำรจัดตั้ง กำรจดทะเบียนโรงงำน นอกจำกนี้มี 
ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
ของกระทรวงกำรคลัง เป็นหน่วยงำนส่งเสริม จำกที่กล่ำวมำทั้งหมด 
นโยบำยของรัฐบำลทุกรัฐบำลจะเน้นให้ควำมส�ำคัญกับธุรกิจ SME 

AEC เป็นตลำดแข่งขันใหม่ที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่ำง ในประเทศ
ที่เข้ำสู่ AEC สมมติมีตัวเลขของประชำกรอยู่ที่ 600 ล้ำนคน วันนี้เรำ
เปิดประเทศ หรือประเทศอื่นๆ เปิดประเทศ ส่งผลให้มีคู่แข่งใหม่เกิด
ขึ้นอย่ำงมำกมำย อำทิ เดิมทีเมียนมำร์ รับสินค้ำส่วนใหญ่จำก
ประเทศไทย แต่วันนี้ ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว ประเทศเพื่อนบ้ำนของ 
เรำจะมีสินค้ำจำกทั่วโลก ประเทศไทยที่เคยส่งสินค้ำให้กับเมียนมำร์ 
มีคู่แข่งใหม่ๆ ทันที เมื่อ AEC เข้ำมำ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ถูกปรับให้เกิด
ควำมทัดเทียมกัน เกิดกำรเอื้อประโยชน์ต่อกัน ฉะนั้นเมื่อคู่แข่งมำก
ขึ้นจึงเกิดเป็นควำมท้ำทำยของธุรกิจ SME ไทย ที่ต้องเผชิญทั้งคู่แข่ง
ใหม่ โอกำสใหม่ 

“วนันี ้SME ไทย ต้องเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึง่จะต้องมกีารพฒันา

เอสเอม็อไีทย-ญีปุ่น่ และบรษัิททีจ่ะร่วมลงทุนไทย-ญีปุ่น่ พร้อมทัง้ให้
ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อภำคธรุกิจและผูป้ระกอบกำร รวมถึงกำรเป็น
ศูนย์กลำงในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรลงทุนจำกญี่ปุ่นด้วย ซึ่ง
เรำมั่นใจว่ำกำรเชื่อมโยงและผลักดันศักยภำพของ SME ไทยนั้นมี
ควำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยให้สำมำรถเติบโต
ได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน”

ด้วยควำมส�ำคัญนี้ TPA International Forum จึงได้จัดขึ้น 
ภำยใต้หวัข้อ “เสวนำ “เปิดผนกึ SMEs ไทย สูก่ารปฏิรปูอตุสาหกรรม
ในยุค AEC” เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 
โรงแรมแกรนด์มลิเลนเนยีม สขุมุวทิ โดยมผีูท้รงคณุวฒุริะดบัประเทศ 
มำร่วมแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ทีก่�ำลงัได้รบัควำมสนใจอย่ำงมำกใน
ขณะนี ้เริม่ต้นด้วย ดร.วฑิรูย์ สมิะโชคด ีปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
ในหัวข้อ “เปิดผนึก SMEs กับนโยบายการปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
อย่างยั่งยืน” นอกจำกนี้ยังมีผู้เชี่ยวชำญจำกญี่ปุ่นอีก 2 ท่ำน คือ 
Mr.Yoshihiro OTSUJI ศาตราจารย์กิติคุณ จาก GRIPS บรรยำยใน
หัวข้อ “เปิดผนึก มุมมองญี่ปุ่นกับอนาคตการปฏิรูปอุตสาหกรรม 
SMEs ไทย” Mr. Daisuke MATSUSHIMA, Advisor for Competitive-
ness The Sub-region Official for the Government of Japan พร้อม
ด้วยกำรเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ในหัวข้อ “เปิดผนึก SMEs 
ไทย สู่การปฏิรูปอุตสาหกรรมในยุค AEC” โดย คุณพยุงศักด์ิ ชาติ
สุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณพรศิลป์ 
พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย, ดร.วิมล-
กานต์ โกสุมาศ รองผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และ Mr.Yoshihiro OTSUJI ศาตราจารย์กติคิณุ 
จาก GRIPS 

TPA International Forum เป็นเสวนำวิชำกำรที่จัดขึ้นเป็น
ประจ�ำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ เพื่อมุ่งน�ำเสนอ ผลักดันเรื่องที่
มีควำมส�ำคัญ และเป็นสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับทุกภำคส่วนใน
ระดบัมหภำคเพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรทีม่สี�ำคญัต่อกำรปรบัตัวของ
ภำคธุรกิจ และอุตสำหกรรมไทยให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลกที่ไม่หยุดน่ิง พร้อมท้ังเสริมสร้ำงให้ผู้ประกอบกำรได้มี
มุมมองใหม่ๆ เกิดองค์ควำมรู้ที่สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
และเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มศักยภำพเพื่อพร้อม
รับมือกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในปี 
2558

วำรสำร TPA News ฉบับนี้ จึงขอสรุปสำระส�ำคัญของงำน
เสวนำครั้งนี้มำให้ท่ำนผู้อ่ำนได้ติดตำม และทรำบถึงทิศทำงของ
อนำคตอุตสำหกรรมไทยว่ำจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงใด และ 
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อย่างยั่งยืน 3 สาขาไปพร้อมกัน กล่าวคือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ง-
แวดล้อม การเติบโตของ SME จะเติบโตเฉพาะรายได้อย่างเดียวไม่
ได้แล้วในปัจจบุนั ต้องเตบิโตด้วยการท�าให้สงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม
ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องมีการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เข้มแข็ง มีองค์ความ
รู ้ที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง ทัง้นีท้ัง้นัน้ เบือ้งหลงัความส�าเรจ็ของ SME ต้อง
มุง่เน้น Productivity และ Quality หากไม่มคีณุภาพ และความยัง่ยนื 
SME ไม่มีทางเกิดขึ้นได้” 

Mr.Yoshihiro OTSUJI ศาตราจารย์กิติคุณ จาก GRIPS ซึ่ง
เป็นสถำบันที่ท�ำงำนด้ำนวิจัยและนโยบำยต่ำงๆ กล่ำวว่ำ ไทยกับ
ญีปุ่น่ ให้ควำมร่วมมอืทำงด้ำนเทคโนโลยมีำอย่ำงยำวนำน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ได้ผ่ำนทำง สมำคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) และหน่วย
งำนต่ำงๆ ร่วมกันกว่ำ 40 ปี โดยส่วนใหญ่ได้ผ่องถ่ำยควำมรู ้ 
เทคโนโลย ีในอตุสำหกรรมกำรผลติ โดยเฉพำะอตุสำหกรรมยำนยนต์ 
อเิลค็ทรอนิกส์ และปัจจบุนั อตุสำหกรรมทีเ่พิม่ควำมส�ำคญัข้ึนมำ คือ 
อุตสำหกรรมสนับสนุน SME โดยในช่วง 10 ปี ที่ผ่ำนมำ ประเทศไทย 
และญี่ปุ่น ได้ขยำยกำรลงทุนทำงด้ำนอุตสำหกรรมสนับสนุนมำกขึ้น 
เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของธุรกิจ SME กว่ำ 99%  เป็น 

ในขณะเดยีวกนั กำรเกิดของ AEC ทีก่�ำลงัจะมำถึงในปี 2558 
ประเทศไทยยังสำมำรถขยำยเทคโนโลยี และกำรลงทุนไปสู่อำเซียน
มำกขึน้ ส่งผลให้ญีปุ่น่เหน็ควำมส�ำคญักับกำรลงทุนในภูมภิำคนีเ้พิม่
ขึ้น กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกญี่ปุ่นสู่ไทยก็ยังคงมีอยู่สูง ด้วยควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับญี่ปุ่นที่มีมำอย่ำงยำวนำน นอกจำกนี้ทำง
ญี่ปุ่นยังต้องกำรให้ไทยเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชำ 
ลำว เมียนมำร์) ในกำรพัฒนำ SME ต่อไป

Mr.OTSUJI เน้นถึงสิ่งส�ำคัญ คือ กำรสร้ำงนวัตกรรม ซึ่งเป็น
กลไกท่ีส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่ง และเติบโตก้ำวหน้ำ ของ 
SME ญี่ปุ่น และคำดว่ำ SME ไทยจะเติบโตได้ด้วยกลไกทำงด้ำน
นวัตกรรมเช่นกัน เพรำะนวัตกรรมจะเป็นกลไกส�ำคัญในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพให้ SME ก้ำวกระโดดไม่เฉพำะตลำดในประเทศเท่ำนั้น 
แต่รวมถึงตลำดต่ำงประเทศด้วย

คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย กล่ำวว่ำปัจจบุนัสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจเปล่ียนไป ทกุ
วันนี้ทุกคนหันมำให้ควำมส�ำคัญกับ AEC โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตลำด
ในกลุ่มเปิดใหม่ เช่น CLMV ประกอบไปด้วย กัมพูชำ ลำว เมียนมำร์ 

และเวียดนำม ซึ่งเป็นตลำดที่ SMEs เข้ำถึงได้ง่ำยกว่ำเมื่อเทียบกับ
ตลำดสหรัฐ หรือยุโรป เมื่อเป็น AEC แล้ว ทุกอย่ำงจะเอื้อให้กับไทย 
กำรทีเ่รำอยูร่อบด้ำนได้ กเ็ป็นกำรเปิดโอกำสตลำดของเรำให้ใหญ่ขึน้ 
ซึ่งหำกเปรียบเทียบประเทศ AEC เหมือนกับระดับน�้ำประเทศไทยจะ
มีระดับน�้ำที่สูงกว่ำ มีมำตรฐำนกำรผลิตที่สูงกว่ำประเทศเหล่ำนี้
โอกำสในกำรเคลือ่นย้ำยสนิค้ำ กำรลงทนุของเรำไปประเทศเพือ่นบ้ำน
ได้ดีกว่ำ แปลว่ำกำรไปท�ำธุรกิจ หรือขยำยไปยังตลำดประเทศเพื่อน
บ้ำน ทีเ่ขำมกีำรพฒันำช้ำกว่ำเรำ จงึเป็นโอกำสทีส่�ำคัญ ซึง่ปัจจัยเหล่ำ
นี้ถือเป็นปัจจัยบวกให้กับ SME ไทย

“อย่างไรก็ตามเมื่อมีปัจจัยบวก SME ก็ต้องค�านึงถึงปัจจัย
ด้านลบด้วย การเปิดตัวของ AEC จะท�าให้มีรายใหม่ที่แข่งแกร่งกว่า
เข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น เราเองก็ต้องระวังคู่แข่งจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้ามาในประเทศเช่นกัน SME ไทยก็ต้องปรับตัว ต้องมีการพัฒนา 
เช่น การบรหิารการจดัการทีม่ปีระสิทธภิาพมากขึน้ การลดต้นทนุการ
ผลติ การเพิม่คณุภาพมาตรฐานของสนิค้า รวมถงึต้องให้ความส�าคญั
กบัการพฒันานวัตกรรม ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการ
ผลิตและการจัดการให้มากขึ้น SME ต้องตระหนัก และปรับมุมมอง
ในการท�าธุรกิจ ให้สามารถจับมือกับพันธมิตรมากขึ้น มองหาโอกาส
ของการร่วมมือ สร้างระบบการผลิตของตนเองเข้าสู่ supply chain 
ของรายใหญ่ เพื่อสร้างความมั่นคงในการผลิตต่อไป”

คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการ
หอการค้าไทย กล่ำวว่ำ ปัจจุบันนี้ตลำดเปิดตลอดเวลำ AEC เป็น
เพียงกลไกหนึ่งของตลำดในระบบเสรีเท่ำนั้น กำรท�ำธุรกิจปัจจุบัน 
ไม่ได้จ�ำกัดอยู่ที่รำยใหญ่หรือรำยเล็ก ส�ำคัญอยู่ที่ควำมเข้ำใจ และ
ควำมเก่งในกำรเข้ำถึงตลำดโลกมำกกว่ำ หำกท�ำได้ก็สำมำรถเข้ำถึง
ทุกเงื่อนไข ทุกโครงสร้ำง เรำจะเป็นผู้ก�ำกับเองทั้งหมด

“ทุกคนมีความสามารถไม่เท่ากัน บางอย่างเราสู้กันเองไม่ได้
เลย ใหญ่เลก็ไม่ส�าคัญ ส�าคัญทีว่่าใครเก่งกว่า ใครเข้าใจกว่ากนั ใหญ่
ก็ล้มดัง ถ้าไม่เข้าใจ มันก็ไปทั้งหมด”

ในโลกอนำคตนับจำกนี้ จะใช้ “ข้อตกลง” เป็นตัวก�ำหนด ซึ่ง
ปัจจุบัน เรำมีอยู่หลำยสิบข้อตกลงที่นับไม่ถ้วน ทั้งกำรค้ำ กำรลงทุน 
หรือแม้กระทั่งด้ำนสิ่งแวดล้อม ทุกสิ่งทุกอย่ำง มำอยู่ที่กำรค้ำเท่ำนั้น 
ขึ้นอยู่กับเรำว่ำเรำควบคุมสิ่งเหล่ำนี้ได้หรือไม่ AEC อยู่ 1 ในนั้น เรำ
รู้จักแค่ AEC ไม่พอ แต่ในที่สุดทุกอย่ำงต้องเท่ำกันหมด เหมือนกัน
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หมด เรำจะอยู่ภำยใต้กติกำ 1 Standard 1 Law (1 มำตรฐำน 1 กฏ
เกณฑ์) ทุกอย่ำงจะเป็นหนึ่งเดียวกันหมด อยู่ภำยใต้กติกำเดียวกัน 
กฎหมำยเดยีวกนั SME จะท�ำงำนคนเดยีวไม่ได้ ต้องท�ำงำนเชือ่มโยง
กับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รับผิดชอบร่วมกัน ปฏิบัติภำยใต้
มำตรฐำนเดียวกัน เมื่อโลกเปิด กำรเชื่อมโยงของธุรกิจต้องเกิดขึ้น
อย่ำงจริงจงั ทุกอย่ำงต้องเชือ่มโยงกนั เพรำะทกุอย่ำงคอืหนึง่เดียวกัน 
ต้องเท่ำเทียมกัน

“SME ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว ไม่ว่าจะมองไปทางไหน ค้าขายกับ
ใคร ทุกคนต้องตอบโจทย์เดยีวกัน ไม่มใีครเก่งกว่ากัน SME อยูใ่นห่วง
โซ่อุปทานเดียวกัน ดังนั้น ในระบบการผลิต ต้องเกื้อกูล ช่วยดึง ช่วย
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อเชื่อมโยง และสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้า” 

สิง่ท่ี SME ต้องให้ควำมส�ำคญั คอื กำรเชือ่มโยงถงึกนัทัง้หมด 
ต้องมีเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่ำ และมูลค่ำให้กับสินค้ำ 
รวมถงึควำมรบัผดิชอบท่ีต้องไปด้วยกันหมด ส่ิงเหล่ำน้ีคอื AEC ทีต้่อง
ร่วมกันพัฒนำให้เป็นระบบ

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. กล่ำวว่ำ SME ไทย
ท�ำงำนอย่ำงโดดเดีย่ว (Stand Alone SME) ไม่เหมอืนกบั SME ญีปุ่น่
ที่ท�ำงำนภำยใต้เครือข่ำยของระบบ Global Supply Chain มีบริษัท
แม่ บริษัทพ่อคอยดูแล

ปัญหำใหญ่ท่ีส�ำคญัของ SME ไทยคอืกำรเข้ำถึงแหล่งเงนิทนุ 
กำรขอกูข้อง SME ไทยต้องอำศยัสนิทรพัย์ค�ำ้ประกนั ท�ำให้ขำดโอกำส
ในกำรขยำยธุรกิจ เมื่อเทียบกับประเทศท่ีเจริญแล้ว นอกจำกนี้กำร
เป็น AEC นั้นยังเป็นเพียงเขตกำรค้ำเสรี ยังไม่เป็น Economic Union 
เหมือนกลุ่มประเทศยุโรป ท�ำให้กฎระเบียบต่ำงๆ ในระบบภำษี 
ดอกเบี้ยแตกต่ำงกัน ถ้ำเป็น SME เมืองไทยจ่ำยดอกเบี้ย มำกกว่ำ 
ต้นทุนในกำรท�ำธุรกิจใน AEC ไม่เท่ำเทียมกัน ยังไม่รวมถึงกฎเกณฑ์
ต่ำงๆ ท�ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่ำงกัน ทั้งหมดนี้ล้วน 
เป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้ำไปแก้ไข เรื่องนี้เป็นสิ่งที่รัฐบำลต้องเข้ำมำแก้ไข

“โจทย์ของ SME ของเราโดยส่วนใหญ่สามารถใช้ประโยชน์
จาก Regional Supply chain แล้วหรอืยงั  ในหลายอตุสาหกรรมเป็น
เรือ่งของการลงทุน บริษทัยักษ์ใหญ่ต้องเข้าไปบรหิาร Regional Sup-
ply chain หรือ Global Supply chain บริษัทในระดับ SME ก็ต้อง
เข้าไปบรหิาร Supply chain เหมอืนกัน  เราต้องใช้ประโยชน์จาก AEC 
ที่ไหนมีความเหมาะสมด้านการลงทุน มีแรงงานถูก  SME ไทยก็ต้อง
ไป”

ดร.วิมลกำนต์ เพิ่มเติมว่ำ ถ้ำเอสเอ็มอีไทยปรับตัวไม่ได้ ก็จะ
มคีูแ่ข่งรำยอืน่ทีป่รบัตวัได้จะเข้ำมำแทนท่ี ซึง่ทุกวนัน้ีก็เริม่มสีญัญำณ
ให้เห็นกันแล้ว พร้อมทั้งยกกรณี SME จำกเกำหลี ที่พูดภำษำอังกฤษ
ไม่ได้เลย แต่ท�ำซอฟท์แวร์สอนภำษำอังกฤษ และน�ำไปเสนอ จน
ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำเอเชีย (เอดีบี) เลือกใช้เป็นซอฟท์แวร์ในกำร
สอนภำษำอังกฤษในประเทศก�ำลังพัฒนำทั่วโลก และซอฟท์แวร์ดัง
กล่ำวก�ำลังมีชื่อเสียงขึ้นมำ ขณะที่ SME ซึ่งท�ำซอฟท์แวร์สอน
คณิตศำสตร์ กลับมีควำมคิดแค่ว่ำ แฮปปี้แล้ว จับแค่ตลำดในเมือง
ไทยก็พอกินแล้ว

“แต่โจทย์ในอนาคตก็คือ มันเป็นไปได้หรือไม่ ว่าซอฟท์แวร์
ชื่อดงัของเกาหลเีมือ่ไรดังทัว่โลก เดีย๋วก็แปลเปน็ภาษาไทย แลว้กจ็ะ

กนิตลาดในประเทศไทยหมด เพราะว่าเขาท�าซอฟท์แวร์ตวันีไ้ด้ดทีีส่ดุ 
ขณะที่โซลูชั่นในด้านคณิตศาสตร์ของเขาก็ได้รับการยอมรับทั่วโลก 
แล้วถามว่าพ่อแม่คนไทย จะยงัคงใช้ซอฟท์แวร์ของคนไทยหรอืจะใช่
ซอฟท์แวร์ของเกาหลีที่แปลเป็นภาษาไทย ฉะนั้นโจทย์ของเอสเอ็มอี
วันนี้ก็คือ ท�าอย่างไรให้เขาคิดในมุมมองของ Global ให้ได้”

โจทย์ทุกวันนี้ คือ ไม่ว่ำจะผลิตสินค้ำอะไรขึ้นมำ นั่นคือโจทย์
ระดับโลก ถ้ำเมื่อไหร่สำมำรถท�ำสินค้ำที่ตอบโจทย์ของโลกได้ เรำจะ
อยู่รอดได้ คือ ถ้ำสินค้ำไม่ได้มำตรฐำนโลกจริงๆ ในที่สุดจะมีสินค้ำ
อื่นๆ SME รำยอื่นที่อำศัยกำรค้ำเสรีนั่นแหล่ะ เข้ำมำแทนที่เรำ”

ธรุกจิทีม่มีลูค่ำต�ำ่ใช้แรงงำนในประเทศไทย ควรจะย้ำยไปหำ
โอกำสในประเทศเพื่อนบ้ำน แล้ว SME ไทยควรจะเคลื่อนย้ำยไปสู่
ธุรกิจที่มีมูลค่ำสูงมำกขึ้น ซึ่งสิ่งนี้เป็นโจทย์ของรัฐบำล ณ วันนี้ SME 
ไทยมีอยู่กว่ำ 2.7 ล้ำนรำยคิดเป็น 99% ของธุรกิจทั้งหมด มีกำรจ้ำง
งำน 80% หมำยควำมว่ำ คนที่มีรำยได้ในประเทศไทยทุกวันนี้ เป็น
ลูกจ้ำง SME ฉะนัน้ ถ้ำ SME ไทยไม่รวยขึน้ ก็ไม่สำมำรถหลดุพ้น “กบั
ดักของประเทศรำยได้ปำนกลำง” (middle income trap) 

“SME ต้องรวยขึ้น แล้วสามารถเพิ่มรายได้ให้กับลูกจ้าง
เท่านั้น ประเทศไทยถึงจะขยับหนี “กับดักของประเทศรายได้ปาน
กลาง” (middle income trap)” 

จำกกำรส�ำรวจของ สสว. ท�ำโครงกำรร่วมกบัประเทศอำเซยีน
อืน่ๆ เรือ่งสถำนะของ SME ทัว่อำเซยีน พบว่ำ ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มี SME มำกที่สุด (ไม่นับอินโดนีเซีย) และกระจำยตัวท่ัวประเทศ
มำกที่สุด และหำกไปดูประเทศเมียนมำร์จะพบว่ำมี SME ไม่ถึง 5 
หมื่นรำย หำกเขำพัฒนำประเทศในอนำคต ถ้ำธุรกิจต่ำงชำติ เขำไป
ลงทุนที่เมียนมำร์ในอนำคต เขำจะขำดแคลนอุตสำหกรรมสนับสนุน 
ขำดแคลนภำคบริกำร ซึ่งเป็นโอกำสให้ SME ของไทยขยับไปหำ
โอกำสในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชำ ลำว เมียนมำร์ เวียดนำม)

 
เหล่าน้ีคือความท้าทายของธุรกิจ SME ไทย ที่จะต้อง 

ปรบัตัว พฒันาองค์ความรูท่ี้ไม่มใีครสามารถลอกเลยีนแบบได้ เพือ่
สร้างนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง พร้อมสร้างโอกาส 
ให้กับธุรกิจตัวเองในการก้าวสู่ AEC อย่างยั่งยืน 
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